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ÖZET 
Ekonomik bak mdan geli mekte olan ülkelerin kalk nmalar n sa lamak ve geli mi olan 

ülkelerin geli melerini devam ettirmek için yat r m yapmalar zorunludur. Bu amaçla vergi 
politikas arac l yla yat r mlar te vik edilebilir. Vergi politikas ile yat r mlar n te vik edilmesi için 
yararlan lan araçlardan birisi de yat r m indirimidir. Yat r m indirimi ile yap lan yat r m n belirli 
bir yüzdesi, yat r m yapan ki inin kazanc ndan indirilmekte ve devlet bu miktar için hesaplanacak 
vergi alaca ndan vazgeçmektedir. Yat r m indirimi uygulamas n n bir yandan yat r m yap lmas 
istenilen alanlara yat r mlar n yönlendirilmesini sa layarak ikame etkisi, di er yandan da 
giri imcilerin sermaye maliyetinde bir dü ü e yol açarak gelir etkisi sa lad varsay lmaktad r. 
Böylece bu etkilerden yararlan larak yat r mlar n istenilen alanlara yönlendirilmesi ve toplam 
yat r m hacminin art r lmas istenmektedir. Dolay s yla belirli amaçlar gerçekle tirmek için 
uygulanan bu müessesenin uygulama sonuçlar iyi analiz edilerek uygulamaya yön verilmelidir. Bu 
ba lamda bu çal mada 1997-2001 y llar nda Türkiye de yat r m indirimi uygulamas n n ekonomik 
etkileri incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yat r m indirimi, Vergi istisnas , Te vik tedbiri, kame etkisi, Gelir 
etkisi  

The Economic Effects of Investment Tax Credits According To 
Regulations of Law 4842   

ABSTRACT   
It is necessary to carry out new investments for developing countries to achieve their 

economic development and for developed countries to sustain their economic development levels. 
Therefore, investments can be encouraged by the tax policies. To increase new investments by the 
tax policy one of the tools that can be used is the investment tax credit. The certain percentage of 
this investment is deducted from the earnings of investor and the goverment exempts taxes for these 
earnings. It is argued that investment tax credit policy has 
two effects namely substitution effect and income effect. On the one hand substitution effect assists 
to direct investment in required fields. On the other hand income effect reduces total cost of 
entrepreneur capital. Therefore, these effects help to direct total investments to desired fields. Thus, 
to achieve particular objective investment tax credit policy should be analyzed wery well before it is 
implemented. In this study economic effects of investment tax credit are examined for the period 
1997-2001 in Turkey. 

Key Words: Investment tax credit, Tax exception, Investment incentive, Substitution effect, 
Income effect   

G R

 

Yat r mlar n özendirilmesi ile ilgili en önemli te viklerden birisi yat r m 
indirimi müessesesidir. Yat r m indirimi, ekonomik kalk nmay h zland rmak için, 
özel sektör yat r mlar n özendiren bir vergi istisnas d r. Devlet bu yolla özel 
sektör yat r mlar na kat lmaktad r. Bu yolla yap lan yat r m n belirli bir yüzdesi, 
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yat r m yapan ki inin kazanc ndan indirilmekte ve devlet bu miktar için 
hesaplanacak vergi alaca ndan vazgeçmektedir. 

Yat r m indirimi, yararlanan i letmeler aç s ndan böyle bir önem ta rken, 
devlet aç s ndan ise; vergilendirilmesi gereken bir mali güç mevcut iken, baz 
ekonomik ve sosyal hedefler do rultusunda, bu mali güçten belirli s n rlamalar 
çerçevesinde vergi al nmamas anlam na gelmektedir. Al nmas ndan vazgeçilen 
bu vergilerin, toplam yat r m art raca ve iyi kullan ld nda istihdam, verimlilik 
ve üretimi art rarak bu gelir kayb n telafi edece i varsay lmaktad r. Dolay s yla, 
kamu gelirlerinde uzun dönemde bir azalma olmayaca kabul edilmektedir.  

Ancak yat r mlar yaln zca finansman imkanlar na dayanmad için, 
yat r m indirimi özel yat r mlar art rsa bile, vergi kayb nedeniyle kamu 
yat r mlar ndaki azal a ba l olarak toplam yat r m artmayabilir ya da özel 
yat r mlarda da bir artma olmayabilir. Dolay s yla belirli amaçlar gerçekle tirmek 
amac yla uygulanan bu müessesenin uygulama sonuçlar iyi analiz edilerek 
uygulamaya yön verilmelidir. Bu ba lamda bu çal mada gelir ve kurumlar 
vergilerinde uygulanmakta olan yat r m indiriminin ekonomik etkileri 
incelenmektedir.   

I-TÜRK VERG S STEM NDE YATIRIM ND R M 
UYGULAMASI 
Yat r m  indirimi 12.2.1963 tarih ve 202 say l kanunla, yat r mlar te vik 

etmek ve ekonomideki sermaye birikimini ve kalk nmay h zland rmak için ilk 
defa kabul edilmi tir (Aksoy, 1989:210). 24.3.2003 tarih ve 25088 Say l Resmi 
Gazetede Yay nlanan Baz Kanunlarda De i iklik Yap lmas Hakk nda 4842 
Say l Kanunla, günümüze kadar uygulanan yat r m indirimi uygulamas tamamen 
de i tirilerek yeni bir uygulamaya geçilmi tir. 

A-Gelir Vergisi Mükelleflerinde Yat r m ndirimi Uygulamas

 

Gelir Vergisi Kanunu nun 19. maddesi; Dar mükellefiyete tabi olanlar 
dahil, ticari veya zirai kazançlar bilanço esas na göre tespit edilen vergiye tabi 
mükellefler (adi ortakl klar, kollektif irketler ve adi komandit irketler ile 
kurumlar vergisi mükellefleri dahil) faaliyetlerinde kullanmak üzere sat n 
ald klar veya imal ettikleri amortismana tabi iktisadi k ymetlerin maliyet 
bedellerinin % 40 n vergi matrahlar n n tespitinde ilgili kazançlar ndan yat r m 
indirimi istisnas olarak indirim konusu yaparlar eklinde düzenlenmi tir. 

Söz konusu madde hükümleri göz önüne al nd nda; yat r m indiriminin 
sadece ticari ve zirai kazançlara uygulanan bir istisna oldu u görülmektedir. 
Di er alanlarda yap lacak olan yat r mlarda (örne in serbest meslek faaliyeti) 
yat r m indirimi uygulanmayacakt r. Yat r m indiriminin uygulanaca ticari veya 
zirai kazanc n bilanço esas na göre belirlenmesi gerekmektedir. letme hesab 
esas na göre defter tutan mükellefler ticari veya zirai alanda yat r m yapsalar dahi 
yat r m indiriminden yararlanamayacaklard r. Yat r m indiriminden dar 
mükellefiyete tabi olanlar da dahil olmak üzere; adi ortakl klar, kollektif ve adi 
komandit irketler ile kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabileceklerdir.  
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Söz konusu ki i ve kurulu lar, faaliyetlerinde kullanmak üzere sat n 

ald klar veya imal ettikleri amortismana tabi iktisadi k ymetlerin maliyet 
bedellerinin kanunda belirtilen bölümünü vergi matrahlar n n tespitinde ilgili 
kazançlar ndan yat r m indirimi olarak indirim konusu yapabileceklerdir.  Ayr ca, 
Petrol Kanunu ve Maden Kanuna göre yürütülen arama ve sondaj faaliyetleri için 
yap lan ve aktifle tirilen harcamalar yat r m indirimi uygulamas ndan 
yararlanabilecektir. 

letme faaliyetleri ile ilgili olarak sat n al nan veya imal edilen tüm 
iktisadi k ymetler yat r m indirimi kapsam nda olmakla birlikte a a da belirtilen 
iktisadi k ymetler yat r m indirimi kapsam nda de ildir.  

-Bedeli 6 milyar liradan (2004 y l için) az olan iktisadi k ymetler yat r m 
indirimi kapsam nda de ildir. ktisadi ve teknik bak mdan bütünlük arz eden 
iktisadi k ymetler için, 6 milyar liral k s n r n a l p a lmad n n tespitinde, 
bütünlük esas göz önünde bulundurulacakt r. 

-Yurt içinde veya d nda daha önce kullan lm olan iktisadi k ymetler 
sat n al nd nda yat r m indirimi uygulanmayacakt r. Ancak sat n al nan yüzer 
havuzlar ile on iki ya ndan küçük gemiler kullan lm olsa bile yat r m indirimi 
kapsam nda olacaklard r. 

-Gayri maddi haklar yat r m indirimi kapsam nda de ildir. Ancak, yat r m 
indirimi kapsam nda bulunan iktisadi k ymetlerin kullan labilmesi için gerekli 
olan  ve yaln zca bu i lemle s n rl olan bilgisayar programlar için yap lacak 
harcamalar yat r m indirimi kapsam nda olacakt r. 

-Mal ve hizmet üretimi ile do rudan ilgili olmayan; alet, edevat, mefru at 
ve büro demirba lar için yap lan harcamalar yat r m indirimi kapsam nda 
olmayacakt r. Örne in yönetim binas için sat n al nan 10 milyar lira tutar nda 
mobilya veya bilgisayar için yat r m indirimi uygulanmayacakt r. 

-Bedelsiz olarak iktisap edilen iktisadi k ymetler, yat r m indirimi 
kapsam nda de ildir. Örne in hibe veya ba yoluyla elde edilen iktisadi 
k ymetler için yat r m indirimi uygulanmayacakt r. ktisadi k ymetlerin yat r m 
indirimi kapsam nda de erlendirilebilmesi için bir bedel ödenmesi gerekmektedir. 

-Sat n alma suretiyle iktisap edilen veya in a edilen binalar yat r m 
indirimi kapsam nda olmamakla birlikte, mal ve hizmet üretim yeri olarak 
kullan lmak üzere in a edilen binalar yat r m indirimi kapsam nda olacaklard r. 
Mal ve hizmet üretim yeri olarak kullanmak amac yla bina sat n al nmas da 
istisna uygulanmas için yeterli olmay p, bilfiil in a edilme zorunlulu u 
bulunmaktad r. 

-Arazi ve arsa al m için yap lan harcamalara yat r m indirimi 
uygulanmayacakt r. 

-Binek otomobili ve benzeri kara ta tlar , yat, kotra, tekne ve benzeri 
motorlu deniz araçlar ile uçak ve helikopter gibi hava ta tlar yat r m indirimi 
kapsam nda de ildir. Ancak i letmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olarak 
al nacak ta tlar yat r m indirimi kapsam nda olacakt r. Örne in araba kiralama 
i leriyle u ra an bir ki inin sat n ald otomobiller veya denizde mavi yolculuk 
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düzenleme i iyle u ra an bir ki inin sat n ald yatlar, yat r m indirimi 
kapsam nda de erlendirilecektir. 

-Yurt d ndaki yat r mlarda kullan lmak üzere sat n al nan iktisadi 
k ymetler de yat r m indirimi kapsam nda de erlendirilmeyecektir. 

Yat r m indirimi; sat n al nan veya imal edilen amortismana tabi iktisadi 
k ymetlerin, maliyet bedellerinin % 40 oran na isabet eden bölümü kadar olan 
k sm n n, kazançtan dü ülmesi suretiyle uygulanmaktad r. Burada dikkat edilmesi 
gereken husus; yat r m indirimi oran n n sa lanan kazanca de il, yat r mda yer 
alan amortismana tabi iktisadi unsurlar n maliyet de erlerine uygulanaca d r. Bu 
ekilde bulunan tutar için, mükellef; yat r m n gerçekle tirildi i y l veya gelecek 

y llar n kazanc üzerinden vergi ödemeyecektir (Akdo an, 2001:113) 
Yat r m indirimi uygulamas na, istisnaya konu iktisadi k ymete ili kin 

harcamalar n yap ld y lda ba lan r ve indirilecek tutara ula ncaya kadar devam 
edilir. Yat r m harcamalar n n yap ld y la ili kin vergi matrah n n tespitinde, 
kazanc n yetersiz olmas nedeniyle dikkate al namayan istisna tutar , izleyen 
dönemlerde, bu dönemlerde Devlet statistik Enstitüsü Toptan E ya Fiyatlar 
Genel Endeksinde meydana gelen art oran nda art r larak dikkate al nacakt r. 
Enflasyon düzeltmesi uygulanan dönemlerde, yat r m indirimi tutar n n 
hesaplanmas nda amortismana tabi iktisadi k ymetin aktife al nd hesap dönemi 
sonundaki düzeltilmi de eri esas al nacakt r. 

B- Kurumlar Vergisinde Yat r m ndirimi Uygulamas

 

Kurumlar vergisi istisnalar bak m ndan, KVK n n 8. maddesinde yer 
alanlar d nda, GVK n n 19. maddesi hükümlerine göre uygulanan yat r m 
indirimi uygulamas da önemli bir yer tutmaktad r. Kurumlarda yat r m indirimi 
uygulamas , GVK hükümlerine tabi oldu undan ve daha önce gelir vergisi ile 
ilgili bölümde yat r m indirimi uygulamas n aç klam oldu umuzdan burada 
tekrarlanmayacakt r.   

Kurumlar vergisi mükelleflerinin yat r m indirimi uygulamas yla ilgili 
olarak, 4842 say l Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 61. 
maddesinin ikinci f kras nda; bu Kanunun 4842 say l Kanunla de i tirilmeden 
önceki hükümleri çerçevesinde yat r m indiriminden yararlanan kazançlar 
üzerinden da t ls n, da t lmas n % 19.8 oran nda tevkifat yap lmas 
öngörülmü tür. Söz konusu düzenleme, 24.04.2003 tarihinden geçerli olmak 
üzere yürürlü e girmi bulunmaktad r. Yat r m indiriminden yararlanacak olan 
kazançlara uygulanacak bu tevkifat oran fon pay n da içerecek ekilde tespit 
edildi inden, tevkifat tutar üzerinden ayr ca fon pay hesaplanmayacakt r (80 
Nolu Kurumlar Vergisi Tebli i).  

Ancak, isteyen mükellefler, bu maddenin yürürlük tarihinden önce 
yap lan müracaatlara istinaden düzenlenen yat r m te vik belgeleri kapsam nda bu 
tarihten itibaren yapt klar harcamalar (öngörülen harcamalar kapsam nda daha 
önce yat r m indiriminden yararlanm harcamalar hariç) için GVK n n 19. 
maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde yat r m indiriminden 
yararlanabilirler. Bunun için bu maddenin yürürlü e girdi i tarihten sonraki ilk 
geçici vergilendirme dönemine ili kin beyannamenin verilece i tarihe kadar ba l 
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bulunulan vergi dairesine bir bildirimde bulunulmas ve tercihin, al nm olan 
yat r m te vik belgelerinin tamam için yap lmas gerekmektedir.  

C 4842 Say l Kanun Sonras Yat r m ndirimi Uygulamas ndaki 
Önemli De i iklikler 
4842 Say l Baz Kanunlarda De i iklik Yap lmas Hakk nda Kanun ile 

Gelir Vergisi Kanununda yap lan de i ikliklerle Yat r m ndirimi Müessesesi 
köklü de i ikliklere u ram t r. Yap lan yeni düzenleme ile, yat r m indiriminden 
yararlanacak mükellef kitlesi sektör ve bölge ayr m yap lmaks z n geni letilmi , 
Hazine Müste arl tamamen devreden ç kar larak te vik belgesi alma 
zorunlulu u kald r lm , stopaj uygulamas na son verilmi , yat r m indiriminin bir 
istisna oldu u anlay benimsenmi ve eski uygulamas yla k yasland nda 
uygulama basitle tirilmi tir (Vural, 2003:55). 

Yeni uygulamada, öngörülen yat r m indirimi uygulamas na son verilerek 
harcama esas na geçilmi tir. Sadece yeni (kullan lmam ) maddi duran varl klar n 
yat r m indirimine konu olmalar na izin verilmi tir. Mal ve hizmetlerin üretimiyle 
do rudan ilgili olmayan belirli varl klar n yat r m indirimine konu olmalar n n 
önüne geçilmi tir. Devreden yat r m indirimi uygulamas ndan yararlanmak için 
yat r m konusu k ymetin en az iki tam y l süreyle elde tutulmas zorunlulu u 
getirilmi tir. Daha önceki uygulamalarda, kullan lm yat r m unsurlar n n yat r m 
indiriminden yararlanmas na izin verilmi olmas dolay s yla, belirli alanlarda 
uluslar aras rekabet artlar n aleyhe çevirecek tarzda bir yap lanma ortaya 
ç km t r. 

Daha önceki uygulamalarda, Hazine Müste arl yat r m indirimi 
uygulamalar n yönlendirici fonksiyon üstlenerek, de i en ekonomik artlara göre 
ülke kalk nmas nda marjinal verimi yüksek sektörlere yat r m indiriminin 
yönlendirilmesi yetkisi tek elde toplanm t r. Yap lan yeni düzenlemede Hazine 
Müste arl tamamen devreden ç kar lmaktad r. Ülkemizin uluslar aras rekabet 
gücünü art rabilmesi için avantajl oldu u sektörlere yat r mlar n 
yönlendirilmesinin önemi ortadayken, yat r m indirimi müessesesine yönlendirici 
bir fonksiyon yüklenmemi olmas , olumsuz bir durumdur (Kaynak, 2003:68). 

Ayr ca yeni sistemde stopaj uygulamas nda da de i iklik yap lm t r. Eski 
sistemde kurum kazançlar ndan indirilen yat r m indirimi üzerinden istisna kazanç 
stopaj hesaplan p, bu kazançlar n da t m halinde da t ma ba l stopaj 
uygulanmakta idi. Yeni uygulamada istisna kurum kazanc üzerinden uygulanan 
stopaj kald r larak, yat r m indirimi uygulanan kazançlar n da t m halinde 
stopaja tabi hale gelmi tir (Turut, 2004:42). 

Yap lan di er bir de i iklik de, bölge ve sektör ayr m kald r larak yat r m 
indirimi oran n n istisnas z tüm yat r mlar için % 40 olarak belirlenmesidir. 
Önceki uygulamada genel oran % 40 olarak uygulanmakta, organize sanayi 
bölgeleri, kalk nmada öncelikli yöreler ve özel önem ta yan sektörlerde yap lan 
yat r mlar için % 100 oran uygulanmaktayd . Ayr ca, ülkemize uluslar aras 
rekabet gücü kazand racak, ileri teknoloji gerektiren, katma de eri yüksek vergi 
gelirleri ve istihdam art r c özelliklerden en az ikisini içeren 250 milyon ABD 
Dolar kar l Türk Liras n a an s nai yat r mlar için % 200 oran uygulanarak 
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de i ik oran uygulamalar söz konusu idi. Yeni düzenlemede farkl oran 
uygulamalar ndan vazgeçilerek bütün yat r mlar için ayn indirim oran söz 
konusu olmaktad r.    

II- YATIRIM ND R M N N EKONOM K ETK LER

 
Yat r m indirimi, kanunda belirtilen ko ullara uygun olarak yat r m yapan 

gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, gerçekle tirdikleri yat r m tutar n n 
belirli bir yüzdesini, vergilendirilebilir kazançlar ndan indirebilmeleri eklindeki 
bir yat r m te vik tedbiridir (Yereli, 1991:229). Yat r m indirimi bir yandan 
yat r m yap lmas istenilen alanlara yat r mlar n yönlendirilmesini sa layarak 
ikame etkisi, di er yandan da giri imcilerin sermaye maliyetinde bir dü ü e yol 
açarak gelir etkisi sa lamaktad r (Edizdo an, 1976:138).  

A-Yat r m ndiriminin kame Etkisi 
Yat r m indirimiyle, istenilen ko ullara sahip yat r mlara harcanan 

tutarlar n belirli bir bölümünün vergi matrah ndan indirilebilmesi, giri imciye 
vergi tasarrufu sa lad ndan, yat r m n net maliyetini dü ürmektedir. Örne in, 
yat r m indirimi oran n n % 40, vergi oran n n % 20 oldu u bir ekonomide, 
yat r m maliyetinde % 8 oran nda bir dü ü meydana gelmektedir. Yat r m 
indirimi oran n n % 40, vergi oran n n % 36 olmas halinde yat r m maliyeti % 12 
oran nda dü mektedir (Herekman, 1973:30). Net gelir ak m de i medi ine göre, 
indirimden kaynaklanan vergi tasarrufu yat r m n kârl l k derecesini dü me 
oran nda yükseltmektedir (Buluto lu, 1962:283). Böylece, vergileme yoluyla 
i letmelerin gelecekteki gelirleri ve nakit fonlar art r larak yat r mlar te vik 
edilmekte, i letmelerin kârl l , vergi te viklerinden yararlan larak 
de i tirilmektedir (Bildirici, 1989:8). 

Bu durumda, yat r m indiriminin tan nmad i kollar ndan uyguland 
faaliyet alanlar na do ru bir sermaye kaymas olmakta ve bu ak m her iki alanda 
da sermayenin marjinal kârl l e it oluncaya kadar sürmektedir. Bu durum 
yat r m indiriminin ikame etkisi olarak ifade edilmektedir (Buluto lu, 1962:283). 
Sermayenin verimsiz alanlardan kalk nma ve istihdama katk s fazla olan i 
kollar na kayd r lmas ölçüsünde yat r m indiriminin ekonomik geli meye katk s 
yüksek boyutlara eri ebilir (Muter, 1986:43).  

B-Yat r m ndiriminin Gelir Etkisi 
Yat r m indiriminden yararlanan bir giri imci, vergi yükündeki azalma 

nedeniyle net gelirinde bir art la kar la maktad r. ndirim sonucu elde edilen 
vergi tasarrufu yeni yat r mlar n finansman nda kullan labilece i gibi, tüketime de 
yöneltilebilir. Ki ilerin vergi yükündeki azalman n bir sonucu olarak daha fazla 
gelire sahip olmalar ve bu gelirin tüketim ve yat r m aras nda da l m söz 
konusu yat r m indiriminin gelir etkisidir (Yereli, 1991:243). Yat r m indiriminin 
gelir etkisinin yüksek olabilmesi indirimden sonra toplam yat r mlar n bir art 
göstermesi ve giri imcilerin vergi tasarrufu ile birlikte tüketimlerinden de 
yapt klar k s nt y yat r ma yöneltmelerine ba l d r (Muter, 1989:43). Ekonomik 
kalk nman n h zlanmas bak m ndan önemli olan yat r m indiriminin gelir etkisi 
özelli inden yararlan larak yat r m hacminin art r lmas d r. 
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Yat r m indirimi, yararlanan i letmeler aç s ndan böyle bir önem ta rken, 

devlet aç s ndan ise; vergilendirilmesi gereken bir mali güç mevcut iken, baz 
ekonomik ve sosyal hedefler do rultusunda, bu mali güçten belirli s n rlamalar 
çerçevesinde vergi al nmamas anlam na gelmektedir (Tosuner vd ., 2004:68). 
Al nmas ndan vazgeçilen bu vergilerin, toplam yat r m art raca ve iyi 
kullan ld nda istihdam, verimlilik ve üretimi art rarak bu gelir kayb n telafi 
edece i varsay lmaktad r. Dolay s yla, kamu gelirlerinde uzun dönemde bir 
azalma olmayaca kabul edilmektedir. Ancak yat r mlar yaln zca finansman 
imkanlar na dayanmad için, yat r m indirimi uygulamas özel yat r mlar biraz 
art rsa bile, vergi kayb nedeniyle kamu yat r mlar ndaki azal a ba l olarak 
toplam yat r m artmayabilir ya da özel yat r mlarda da bir artma olmayabilir. 
Yat r m indiriminin özel yat r mlar art r c etkisinin fazla olmas halinde, 
istisnadan yararlanma imkanlar na sahip olanlar aç s ndan vergi yükünü 
azaltaca aç kt r. Yat r m yapma imkan na sahip olanlar yüksek gelir ve sermaye 
sahipleri oldu u için yat r m yapanlar n vergi yükünün hafifletilmesi, vergide 
e itlik ilkesinin bozulmas ve di er az gelirli vergi ödeyicileri aleyhine olacak 
ekilde vergi yükünün adil da t lmamas sorununu ortaya ç kar r (Arsan, 

1975:122). Yat r m indiriminin seçici bir ekilde uygulanmas halinde, ayn 
durumdaki giri imcilerden bir k sm n n bile di erlerinden farkl 
vergilendirilmelerine yol aç lmaktad r (Gökbunar, 1998:43). 

Yat r m indirimi ile amaçlanan ekonomik kalk nman n h zland r lmas n n 
sa lanabilmesi, belirtilen maliyet ve faydalar n göz önünde tutulmas suretiyle 
uygulamaya yön verilmesine ba l d r. Bu bak mdan yasa koyucu; her yat r m , 
yat r m indiriminden yararland rmam , yat r m indiriminden yararlanabilmek için 
baz ko ullara yer vermi tir. Yat r m indirimi ile ilgili olarak çe itli ko ul ve 
s n rlamalara yer verilmi olmas ; yat r m indirimi müessesesinin yol açaca 
faydalar ile k sa dönemde toplanmas ndan vazgeçilmi olan vergi vb. maliyetlerin  
göz önünde tutulmas gere inden kaynaklanmaktad r. Bu bak mdan ko ullar n 
etkin bir ekilde belirlenmesi kadar, bunlar n sa l kl bir ekilde uygulamaya 
dönü türülmesi de önem ta maktad r. Aksi takdirde, yat r m indirimi ve benzeri 
te vik önlem ve uygulamalar n n birey ya da kurum baz nda sübvansiyon 
sa lanmas gibi bir fonksiyon görmesi sonucuyla kar la labilir. Böyle bir durum, 
söz konusu te viklerin maliyetlerinin çe itli ekillerde toplum taraf ndan 
üstlenilmesine yol açacakt r.   

III-1997-2001 YILLARI ARASINDA TÜRK YE DE YATIRIM 
ND R M UYGULAMA SONUÇLARI 

Yat r m indirimi uygulamas yla, ekonomik kalk nmay h zland rmak için 
gerekli olan yat r mlar n bir yandan miktar nda art olmas di er yandan ülkenin 
gelece i için özel önem ta yan alanlara yat r mlar n yönlendirilmesi 
amaçlanmaktad r. Ayn zamanda yap lacak olan yat r mlar n yarataca istihdam 
ile i sizlik sorununa çözüm bulunmas arzu edilmektedir. Ülkemizde yat r m 
indirimi 1963 y l ndan bu yana uygulana gelmektedir. Bu çal mada 1997-2001 
y llar aras nda yat r m indirimi uygulama sonuçlar incelenecektir. Bunun için 
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önce yat r m indirimi arac l yla gerçekle tirilen yat r m tutarlar n n belirlenmesi, 
daha sonra bu yat r mlar için devletin sa lad katk belirlenerek, bu rakamlar n 
analiz edilmesi gereklidir.  

Tablo 1 de Türkiye de y llar itibariyle verilen yat r m te vik belgeleri, 
Tablo 2 de ise te vik belgelerinin sektörel da l m yer almaktad r. Tablolardaki 
veriler nda yat r m indirimi uygulamas n n ikame etkileri ile ilgili bilgiler 
ortaya ç kmaktad r.  
Tablo: 1 Y llar tibariyle Verilen Yat r m Te vik Belgeleri 

Y llar Adet Toplam Yat r m Tutar

 

 (Milyar TL.) 
Sabit Yat r m  

Tutar

 

 (Milyar TL.) 

stihdam  
(Ki i) 

1997 5.144 3.411.457 3.361.616 335.555 
1998 4.291 4.021.494 4.012.568 287.453 
1999 2.968 7.095.536 7.112.870 193.337 
2000 3.521 8.841.032 8.834.367 186.803 
2001 2.155 11.584.026 11.583.914 107.028 
2002 3.002 15.728.824 15.742.367 142.841 
2003 3.876 25.960.056 25.958.630 181.805 

Toplam 24.957 76.642.425 76.606.333 1.434.822 
Kaynak: 1997-1998 y llar için, Turan SERDENGEÇT , Türkiye de Yat r m Te vik Uygulamalar , 
TC.Ba bakanl k Hazine Müste arl Te vik Uygulama Genel Müdürlü ü, May s 2000, Ankara, s.37. 1999-2003 
y llar için, Hazine Müste arl , < http://www.hazine.gov.tr/stat/tesvik/ti103.htm>, (4.10.2004).  

1997-2003 y llar nda 24.957 adet te vik belgesi ile 76.642.425 milyar 
liral k toplam yat r m, 76.606.333 milyar liral k sabit yat r m gerçekle tirilmi tir. 
Ayn dönemde toplam özel sektör sabit sermaye yat r mlar tutar 148.586.573 
milyar lira olarak gerçekle mi tir (DPT, 2004). Bahse konu olan dönemde te vik 
belgeli olarak gerçekle tirilen özel sektör sabit sermaye yat r mlar n n, toplam 
özel sektör sabit sermaye yat r mlar n n % 51.5 ini olu turdu u görülmektedir.   

Tablo: 2 Verilen Yat r m Te vik Belgelerinin Sektörel Da l m (Milyar TL.) 
Y llar Tar m Madencilik malat Enerji Hizmetler Toplam 
1997 27.291 57.994 2.149.218 238.802 938.150 3.411.457 
1998 84.451 88.472 1.958.467 285.096 1.605.006 4.021.494 
1999 122.473 54.375 2.421.068 369.222 4.228.399 7.095.536 
2000 133.259 77.476 3.656.503 2.130.548 2.843.245 8.841.032 
2001 106.831 94.234 6.144.469 1.960.412 3.278.079 11.584.026 
2002 177.669 654.399 9.131.277 511.053 5.250.497 15.728.824 
2003 326.797 349.288 13.087.506 494.865 11.701.599 25.960.056 

Toplam

 

978.732 1.376.239 38.548.508 5.989.998 29.844.975 76.642.425 
Kaynak: Hazine Müste arl , < http://www.hazine.gov.tr/stat/tesvik/ti103.htm>, (4.10.2004).   

1999-2003 y llar nda 24.957 adet yat r m te vik belgesi ile, 978.732 
milyar lira tar mda, 1.376.239 milyar lira madencilikte, 38.548.508 milyar lira 
imalat alan nda, 5.989.998 milyar lira enerji alan nda ve 29.844.975 milyar lira da 
hizmetler alan nda olmak üzere toplam 76.642.425 milyar liral k te vik belgeli 
yat r m gerçekle tirilmi tir. Söz konusu alanlarda yat r m indirimi 
uygulanmasayd bu yat r mlar n daha ba ka alanlara gitmesi muhtemel olacakt . 

http://www.hazine.gov.tr/stat/tesvik/ti103.htm>
http://www.hazine.gov.tr/stat/tesvik/ti103.htm>
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Dolay s yla yat r m indiriminin ikame etkisinden yararlan larak bu alanlarda söz 
konusu yat r m tutarlar gerçekle tirilerek, yat r mlar n istenilen alanlara 
yönlendirilmesi sa lanm t r.  

TC Ba bakanl k Hazine Müste arl verilerine göre, 1997-2003 
y llar nda 24.957 adet yat r m te vik belgesi ile yap lan 76.642.425 milyar liral k 
toplam yat r m tutarlar ile 1.434.822 ki ilik istihdam sa lanm t r. ncelenen 
dönemde bir ki iye istihdam sa lanabilmesi için gerekli olan yat r m tutar 
53.415.000.000.TL olmu tur.  

Yukar daki veriler sadece Hazine Müste arl taraf ndan verilen te vik 
belgeli yat r m say s ve tutarlar ile yap lan yat r mlarda istihdam edilen ki i 
say s n kapsamaktad r. Bu noktada gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 
te vik belgeli yat r mlar dolay s yla yararland klar vergi avantajlar n n tespit 
edilmesi gereklidir. Maliye Bakanl Gelirler Genel Müdürlü ü nün Internet 
sayfalar nda yer alan Türkiye Geneli Beyanname Özet Bilgilerinden 
yararlan larak, söz konusu verilere k smen ula labilmesi mümkündür. Bahse 
konu sayfalarda, gelir vergisi mükelleflerinin yararlanm olduklar yat r m 
indirimi ile ilgili veriler yer almazken, kurumlar vergisi mükelleflerinin 
yararlanm oldu u yat r m indirimi tutarlar n n hesaplanmas mümkün 
bulunmaktad r. 1997-2001 y llar nda kurumlar vergisi mükellefleri taraf ndan 
yararlan lm olan yat r m indirimi nedeniyle al nmas ndan vazgeçilen vergilerin 
hesab a a dad r.  

Tablo 3 : Yat r m ndirimi Uygulamas Nedeniyle Al nmas ndan Vazgeçilen Vergiler (Milyar TL)   
Y llar 1997 1998 1999 2000 2001 ORT. 

1

 

stisna tutar

 

943.395 2.504.635 3.653.631 3.557.987 5.865.575  
2

 

Vergi oran

 

%25 %25 %30 %30 % 30  
3

 

Al nmas ndan 
vazgeçilen kurumlar 
vergisi tutar (1x2) 

235.848 626.158 1.096.089 1.067.396 1.759.672  

4

 

Uygulanan Gelir 
Vergisi Stopaj Oran

 

% 15 % 15 % 15 % 18 % 18  

5

 

Yap lan Gelir Vergisi 
Stopaj (1x4) 

141.509 375.695 584.044 640.437 1.055.803  

6

 

Hesaplanan kurumlar 
vergisi 

621.811 1.087.506 2.689.914 2.995.339 6.314.294  

7

 

Vazgeçilen kurumlar 
vergisinin 

hesaplanan kurumlar 
vergisine oran (3/6) 

% 37.9 % 57.5 % 40.7 % 35.6 % 27.8 % 39.9 

8

 

Yap lan gelir vergisi 
stopaj sonras nda 
ortaya ç kan net 

maliyetin hesaplanan 
kurumlar vergisi 

oran

 

(3-5/6) 

% 15.1 % 23 % 19 % 14.2 % 11.1 % 16.4 

Kaynak: Mehmet ÖZKARA, Türk Vergi Sisteminde stisna ve Muafiyet Uygulamalar n n Vergilemenin Mali 
Amac Bak m ndan De erlendirilmesi, (Dan man: Prof. Dr. Naci B. MUTER), Manisa: CBÜ-SBE, Doktora Tezi, 
2004, s. 191.    
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Söz konusu olan be y ll k dönemde, yat r m indirimi uygulamas 

nedeniyle 4.785.166 milyar liral k kurumlar vergisinin tahsil edilmesinden 
vazgeçilmi tir. Vazgeçilen  verginin hesaplanan kurumlar vergisine oran % 39.9 
olarak gerçekle mi tir. Kurumlar vergisinden istisna tutulan rakamlar üzerinden 
gelir vergisi stopaj yap lmas nedeniyle, 2.797.490 milyar liral k gelir vergisi 
stopaj yap lm t r. Yap lan gelir vergisi stopaj sonras nda ortaya ç kan net 
maliyetin hesaplanan kurumlar vergisine oran % 16.4 olarak gerçekle mi tir. Be 
y ll k dönemde net olarak 1.987.675 milyar liral k kurumlar vergisi tahsilat ndan 
vazgeçilmi tir. Ayr ca, 478.5 trilyon lira olarak hesaplanmas gereken fonlar, 
uygulanan istisna nedeniyle 279.7 trilyon lira olarak hesaplanm t r.     

Tablo 4 : Yat r m ndiriminin Esneklikleri  (Milyar TL) 

 

Y llar 1997 1998 1999 2000 2001 ORT

 

1

 

Yararlan lan 
Net Yat r m 

ndirimi  

94.339 250.463 512.044 426.958 703.869  

2

 

stisna 
Tutar ndaki 

Yüzde 
De i im  

% 165 % 104 -% 16 % 64  

3

 

Özel Sektör 
Sabit Sermeye 

Yat r mlar

 

5.945.673

 

9.662.778 12.197.844 19.705.465 23.514.941  

4

 

Özel Sektör 
Sabit Sermaye 
Yat r mlar nda

ki Yüzde 
De i im  

% 62 % 26 % 61 % 19  

5

 

Esneklik       
6

 

Özel Sektör  
Sabit Sermaye 

Yat r mlar 
Esnekli i (4/2)

  

0.37,5 0.25 3.8 0.29,6 1.18  

Kaynak: Mehmet ÖZKARA, Vergi Harcamalar n n Ekonomik Analizi: Gelir, Kurumlar ve Katma De er 
Vergilerinde Ölçülebilen Vergi stisnalar ile lgili Bir Ara t rma , Vergi Sorunlar , Say 194, Kas m 2004, 
s.168.   

1997-2001 y llar aras nda özel sektörde gerçekle en sabit sermeye 
yat r mlar ile ilgili veriler ve uygulanan yat r m indirimi dikkate al narak, yat r m 
indiriminin esneklikleri hesaplanm t r. Yat r m indiriminin, özel sektör sabit 
sermaye yat r mlar üzerindeki etkisinin incelenmesi aç s ndan hesaplanan 
esnekliklerde, özel sektör sabit sermaye yat r mlar n n yat r m indirimi 
esnekli inin ortalama olarak 1.18 oldu u görülmektedir. Belli bir dönem içinde 
birim esnekli in alt nda olan esneklikler verimsiz, birim esneklik nötr ve birim 
esnekli in üzerindeki esneklik ise verimli olarak nitelendirilmektedir. nceleme 
konusu yap lan dönemde, yat r m indirimindeki bir birimlik art , özel sektör sabit 
sermaye yat r mlar nda 1.18 birimlik art a yol açmaktad r. Di er bir ifadeyle, 
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yat r m indirimi uygulamas n n incelenen dönem itibariyle nötr e yak n bir de ere 
sahip oldu u görülmektedir.  

Ayr ca incelenen dönemde, 2000 y l ndaki yat r m indirimi tutar 1999 
y l na göre % 16 oran nda azalmas na ra men, özel sektör sabit sermaye 
yat r mlar n n 2000 y l nda 1999 y l na göre % 61 oran nda artm olmas , 
esnekli in nötr e yak n ç kmas nda önemli bir rol oynamaktad r. 1998-1999 ve 
2001 y llar esneklik ortalamas ise, 0.30 olarak gerçekle mi tir ve bu rakamlar 
söz konusu y llarda yat r m indirimi uygulamas n n özel sektör sabit sermaye 
yat r mlar üzerinde etkin olmad n göstermektedir (Özkara, 2004:193). 

Giri imcilerin yat r m kararlar nda vergi istisna ve muafiyetlerinden önce 
pek çok faktör etkili olmaktad r. Giri imcilerin yat r m karar al rken daha çok 
üzerinde durduklar konular, ekonomik istikrar, siyasi istikrar ve gelece e yönelik 
öngörüde bulunabilecekleri bir ortamd r. E er böyle bir ortam yoksa, giri imciler 
hangi te vikler verilirse verilsin yat r m yapmakta istekli de ildirler (Aydemir, 
1995:199). ncelenen dönemde, 2000 y l ndaki yat r m indirimi tutar 1999 y l na 
göre % 16 oran nda azalmas na ra men, özel sektör sabit sermaye yat r mlar n n 
2000 y l nda 1999 y l na göre % 61 oran nda artm olmas , bu durumun çarp c 
bir örne idir. ncelenen dönemde yat r m indirimi uygulamas n n gelir etkisi 
olu turarak yat r mlarda net art sa lamad görülmektedir.   

SONUÇ  
Ekonomik bak mdan geli mekte olan ülkelerin kalk nmalar n sa lamak 

ve geli mi olan ülkelerin geli melerini devam ettirmek için yat r m yapmalar 
zorunludur. Dolay s yla yat r mlar te vik edici vergi politikalar uygulamas na 
ihtiyaç vard r. Yat r m indirimi; kanunda belirtilen ko ullara uygun olarak yat r m 
yapan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, gerçekle tirdikleri yat r m 
tutar n n belirli bir yüzdesini, vergilendirilebilir kazançlar ndan indirebilmeleri 
eklindeki bir yat r m te vik tedbiridir. Bu yolla sa lanan vergi tasarrufu yat r m n 

net maliyetini dü ürmektedir. Yat r mdan beklenen net gelir ak m n n 
de i meyece i varsay ld nda, sa lanan vergi tasarrufu oran nda yat r m n 
kârl l k derecesi yükselmektedir.  

Yat r m indirimi, yararlanan i letmeler aç s ndan böyle bir önem ta rken, 
devlet aç s ndan ise; vergilendirilmesi gereken bir mali güç mevcut iken, baz 
ekonomik ve sosyal hedefler do rultusunda, bu mali güçten belirli s n rlamalar 
çerçevesinde vergi al nmamas anlam ta maktad r. Al nmas ndan vazgeçilen bu 
vergilerin, bir yandan yat r m yap lmas istenilen alanlara yat r mlar n 
yönlendirilmesini sa layarak ikame etkisi, di er yandan da giri imcilerin sermaye 
maliyetinde meydana getirece i dü ü le gelir etkisi sa layarak toplam yat r m 
hacminin artmas na katk da bulunaca varsay lmaktad r.  

Bu çal mada 1997-2001 y llar aras nda Türkiye de yat r m indirimi 
uygulamas n n ekonomik etkileri incelenmi tir. ncelenen dönemde, özel sektör 
taraf ndan gerçekle tirilen sabit sermaye yat r mlar n n % 51.5 lik bir oran n n 
uygulanan yat r m indirimi arac l yla, tar m, madencilik, imalat, enerji ve 
hizmetler alanlar na yönlendirilmi oldu u görülmektedir. Bu yönlendirmenin 
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neticesinde yap lan te vik belgeli yat r mlarda, be y ll k süre içinde 1.434.822 
ki ilik istihdam sa lanm olmas , yat r m indiriminin di er bir olumlu yönü 
olarak ortaya ç kmaktad r. 4842 Say l Kanunla yap lan yeni düzenlemede ise 
Hazine Müste arl tamamen devreden ç kar lmaktad r. Daha önceki 
uygulamalarda, Hazine Müste arl yat r m indirimi uygulamalar n yönlendirici 
fonksiyon üstlenerek, de i en ekonomik artlara göre ülke kalk nmas nda 
marjinal verimi yüksek sektörlere yat r m indiriminin yönlendirilmesi yetkisi tek 
elde toplanm t r. Ülkemizin uluslar aras rekabet gücünü art rabilmesi için 
avantajl oldu u sektörlere yat r mlar n yönlendirilmesinin önemi ortadayken, 
yat r m indirimi müessesesine yönlendirici bir fonksiyon yüklenmemi olmas , 
olumsuz olarak etkilerini gösterecektir. 

Yat r m indiriminden yararlanan giri imcinin vergi yükündeki azalman n 
bir sonucu olarak daha fazla gelire sahip olmas ve bu gelirin tüketim ve yat r m 
aras nda da l m söz konusu yat r m indiriminin gelir etkisini olu turmaktad r. 
Yat r m indiriminin gelir etkisinin yüksek olabilmesi indirimden sonra toplam 
yat r mlar n bir art göstermesi ve giri imcilerin vergi tasarrufu ile birlikte 
tüketimlerinden de yapt klar k s nt y yat r ma yöneltmelerine ba l d r. 
Ülkemizde yat r m indirimi uygulamas n n, 1997-2001 y llar aras nda özel sektör 
sabit sermaye yat r mlar üzerindeki etkisinin nötr oldu u hesaplanm t r. Bulunan 
de erler söz konusu y llarda yat r m indirimi uygulamas n n özel sektör sabit 
sermaye yat r mlar n n hacmini art rmada etkin olmad n göstermektedir. 
Ancak, söz konusu dönemde yat r m indirimi uygulamas yat r mlar 
yönlendirmede önemli bir fonksiyon üstlenmi tir. Fakat yeni uygulamada bu 
fonksiyonun i lerli ini kaybedece i görülmektedir.  
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